Kalkning af Gørding Kirke.
-Et kig tilbage i tiden

Alfred ved siden af hejseværket. (foto 20-4- 2010)
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På Gørding Præstegaard stod der tidligere
bag avlsbygningen et hejseværk, som var
blevet brugt, når Kirketårnet skulle kalkes.
Dette hejsespil er dog ikke blevet brugt i
mange år, eftersom arbejdstilsynet
forlangte, af sikkerheds grunde, at der
skulle stilles stillads op rundt om tårnet, når
der skulle repareres og kalkes.
(Nu kalkes kirketårnet fra en lift).
Murmester Alfred Pjengaard husker dog
godt gamle dage, hvor dette hejseværk blev
anvendt, eftersom han har været med til at
bruge det mange gange. Fremgangsmåden
var følgende: Der var forskellige steder på
tårnet nogle huller bl.a. under
tagudhænget, hvorfra en planke kunne
stikkes ud og hvorfra et reb blev bundet
fast inde i tårnet. Derfra hængte rebet ned
og blev fastgjort til den drejelige aksel
på hejseværket.

Planken skulle så langt ud, at gangbro og hejseværk hængte fri af muren. Der blev normalt brugt 2
hejseværk, hvorimellem der var en gangbro med rækværk. Ved at dreje på hjulet, og palen til at
stoppe hjulet med, trak man sig så op af kirkemuren. På vejen op blev murværket repareret, og
løst kalk fjernet. På vejen ned blev muren kalket.
Der var tre personer om arbejdet. To murer var på gangbroen, og en murerarbejdsmand blev på
jorden og forsynede dem med forskelligt, herunder oprørt kalk, som blev trukket op til gangbroen
ved hjælp af et reb.

Alfred i kirketårnet hvor hans autograf står blandt flere navne.
Når så hele kirken var blevet flot kalket, gik mandskabet op i kirketårnet og satte deres autograf.
Der har stået rigtig mange navne fortæller Alfred, men for nogle år siden blev tårnet repareret og
gamle brædder, hvorpå navnene stod, skiftet ud. På et nyligt besøg i tårnet kan der dog
konstateres, at ca. 8 navne står der endnu.
.

.
Billede tv. En af plankerne, som blev stukket ud gennem muren, hvorfra hejseværket hængte i et
fastgjort reb, står endnu i kirketårnet. Planken blev naturligvis også forsvarligt fastgjort.
Billede th. Nye brædder i kirketårnet, hvor der på tidligere brædder har stået navne helt tilbage til
ca. år 1900, fortæller Alfred.
Hejseværket er i dag skrottet, eftersom Bramming Egnsmuseum på grund af pladshensyn, ikke
ønskede at tage imod det.
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